Jaarverslag 2019 Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen.
Verslag van het bestuur.
Voorwoord van de voorzitter.
Nog geen jaar na de oprichting van de Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen
verkeert de vereniging in een volledig andere situatie dan bij de oprichting de verwachting
was.
Door de COVID19 crisis is de doelstelling van de Vereniging in een geheel ander licht
komen te staan. Het bijeenbrengen van geïnteresseerden in en liefhebbers van een
belangrijk cultuurgoed in Zutphen, de Walburgiskerk, is nog steeds doelstelling, maar de
omstandigheden waaronder dit moet worden gerealiseerd zijn ingrijpend gewijzigd.
Dit geldt zowel voor de wijze waarop de vrienden bij elkaar kunnen worden gebracht als
voor de noodzaak om de kerk te ondersteunen in de komende (naar verwachting slechte)
economische omstandigheden.
Weliswaar zijn de omgevingsfactoren volledig gewijzigd, het belang om als vrienden ons
voor de instandhouding van de kerk in te zetten, is zo niet groter dan wel in elk geval
hetzelfde gebleven.
Wij hadden het eerste jaarverslag graag op een andere wijze willen openen, helaas noopt
de realiteit ons om de ernst van de situatie onder ogen te zien.
Dit neemt niet weg dat we op het eerste jaar van de “jonge” vereniging met een zekere
tevredenheid terug kunnen kijken. Het volgende heeft zich namelijk in 2019 ten aanzien
van de vereniging voltrokken.
Oprichting
Na de vorming van een voorlopig bestuur in de loop van 2018 is de vereniging op 15
februari 2019, met het passeren van de akte van oprichting bij de notaris, formeel
opgericht.

In de akte van oprichting zijn de statuten, zoals die door het voorlopige bestuur in overleg
met het bestuur van de Stichting Walburgiskerk Zutphen zijn opgesteld, vastgelegd.
Als onderdeel van de akte is tevens opgenomen dat voor de eerste maal tot bestuurders
zijn benoemd:
de heer Arnold Gerritsen, voorzitter
de heer Max Assies, secretaris
de heer Fons Spliet, penningmeester
mevrouw Jacqueline van Overbeek de Meijer, bestuurslid
mevrouw Charlotte van Dijk, bestuurslid
Aan de vergaderingen van het bestuur neemt tevens permanent een vertegenwoordiger
van het bestuur van de Stichting Walburgiskerk Zutphen deel, thans de heer Kees Vos.

Statuten en huishoudelijk reglement.
Het bestuur heeft zich voor de oprichting met name gericht op het voorbereiden van de
statuten, het huishoudelijk reglement en de inrichting van de vereniging zoals het
verkrijgen van een bankrekening, een email-adres ed. Tevens is veel aandacht besteed
aan de wijze waarop de leden voor de vereniging konden worden geworven.
Hiervoor is naast een website (onderdeel van de website van de Stichting) een folder en
een (digitale) ledenadministratie ontwikkeld.
Beleidsplan Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen 2019 -2023.
Na de geschetste eerste formele stappen heeft het bestuur zich gericht op de
totstandkoming van het eerste beleidsplan voor de vereniging. In het beleidsplan wordt de
wijze waarop de vereniging de komende jaren wil gaan handelen nader geformuleerd.
Het beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
De genoemde documenten zijn terug te vinden op de site van de Walburgiskerk onder het
onderdeel Vriendenvereniging.
Ontwikkeling ledenaantal
De leden hebben zich op verschillende manieren zowel schriftelijk middels de folder als
per email aangemeld. Tot begin van 2020 was er een voortdurend aantal aanmeldingen
die tot het huidige aantal van 47 leden heeft geleid.
De aanmeldingen vonden met name plaats naar aanleiding van evenementen waar de
vereniging zich presenteerde of spontaan naar aanleiding van het bezoeken aan de kerk.
Aan een gestructureerde campagne om vrienden te werven is het bestuur nog niet
toegekomen.

Activiteiten.
De vereniging heeft in 2019 nog maar een beperkt aantal activiteiten voor leden
georganiseerd en een aantal ook voor niet-leden toegankelijke. Deze werden naar
verhouding goed bezocht en hebben geleid tot het versterken van de band tussen de
vrienden onderling en met de kerk.
Zo werd op 10 oktober 2019 de eerste algemene ledenvergadering gehouden waar 15
leden aanwezig waren. Na het formele gedeelte van de bijeenkomst werd door de heer
Michel Groothedde, stadsarcheoloog, een boeiende inleiding gehouden over de
archeologische vondsten die zijn gedaan tijdens de aanleg van de vloerverwarming in
2018.
In december heeft de vereniging deelgenomen aan het succesvolle Kerstbomenfestival en
daarvoor een kerstboom opgetuigd.

Toekomst
De gevolgen van de COVID 19 crisis nopen tot een herbezinning op de wijze waarop de
vereniging activiteiten kan ontplooien op de korte termijn en wellicht ook op de langere
termijn.
Uiteraard hangt een en ander nauw samen met de wijze waarop de Walburgiskerk de
komende tijd kan worden gebruikt. Hierover vindt nadrukkelijk overleg plaats met de
Stichting en de gebruikers, o.a. de Librije en het Baderorgel.
De vereniging zal alles in het werk stellen om waar mogelijk dit te ondersteunen en de
vrienden van kerk de gelegenheid te bieden om van het moois in en rond de kerk te
kunnen blijven genieten.

!

